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Motie BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP

Motie behoud Vuurtoren "Lange Jaap"

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 27 september 2021;

constaterende dat:
o Den Helder het landelijk nieuws haalt met "onze" vuurtoren;
o dit landmerk uniek is in Nederland;
o het achterstallig onderhoud al veel langer bekend was bij betrokken partijen;
o daar weinig aandacht aan besteed is, waardoor er een acuut probleem is ontstaan;
o het hiermee een heet (gietijzeren) hangijzer voor Rijkswaterstaat is geworden;

van mening zijnde dat:
o de onrust onder de bevolking verklaarbaar is aangezien de vuurtoren een icoon is voor onze

gemeente;
o onze identiteit door de ontstane situatie in het geding is;
o een doortastend optreden nu een vereiste is;
o dit icoon, waar generaties Jutters mee zijn opgegroeid en waar alle inwoners van Huisduinen en

Den Helder van zijn gaan houden, op instorten staat en natuurlijk niet verloren mag gaan;
o toekomstige generaties met dit baken van rust en veiligheid op moeten kunnen groeien;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
#ze et

1. met de grootst mogelijkespoedir overleg te trede met Rijkswaterstaat dm te bezien of de vuurtoren
in-eigendom door de gemeente overgenomen kan worden, danwre±dat100 % zekerheid wordt
werkregen over restauratief,r

2. zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 november 2021, over punt 1 aan de raad te rapporteren om eventuele
vervolgstappen zo snel mogelijk in te plannen, e ao e or'««e ce ee pla va co-l ve Lel
voolzaleC c-lede, cool vo 1 olecee Po2t,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ons Logo zegt genoeg over de verbindende kracht van onze" Lange Jaap".

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Dep Helder & Julianadorp,
Sylvia Hamerslag
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Bijsluiter
Met ingang van 27 november 2020 heeft Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp besloten tot het moment dat
het college van Burgemeester en Wethouders zich houden aan de gemeentewet en de nota actieve en passieve
informatieplicht bij alle schriftelijke vragen, het vragenkwartier en een oproep ter interpellatie onderstaande bijsluiter met
de stukken mee te zenden.
De actieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen in de artikelen 169 leden 2 en 4 en 180 lid 2. Kort
samengevat: het college en de burgemeester geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak
nodig heeft.
Wij verwijzen dan ook graag naar de citaten uit de nota passieve en actieve informatieplicht.

Daarbij verwijzen wij u naar onderstaand citaat uit de nota op biz. 7:
Raadsleden hebben het recht om de niet-openbare collegebesluiten met bijbehorende besluiten in te zien. Deze
lijsten zijn weliswaar in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar, maar deze wet regelt
zoals eerder aangegeven niet de relatie tussen bestuursorganen onderling maar de relatie tussen bestuursorgaan
en (individuele) burger. Ook de niet-openbare lijsten zouden derhalve ter beschikking van de raadsleden moeten
worden gesteld, zij het onder geheimhouding

Tevens verwijzen wij ook graag naar pagina 10 van de nota:
Passieve informatieplicht
De passieve informatieplicht behelst het op verzoek van een raadslid verstrekken van inlichtingen. Zoals reeds
eerder is aangegeven is een belangrijk uitgangspunt daarbij dat raadsleden nooit een beroep hoeven te doen op
de Wet openbaarheid bestuur om de gewenste informatie te ontvangen.

• Inlichtingen als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet. Dit zijn inlichtingen over:
- privaatrechtelijke rechtshandelingen;
- rechtsgedingen;
- bezwaarprocedures ofadministratieve beroepsprocedures ofhandelingen ter voorbereiding daarop;
- voorbereiding van civiele verdediging;
- instellen, afschaffen ofveranderen van jaarmarkten ofgewone marktdagen.

Het college verstrekt deze inlichtingen indien de raad daarom verzoekt (ofindien de uitoefening van deze
bevoegdheden ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente)


